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роҳбари илмӣ оид ба кори дисертатсионии Ёров Муродбег Ёрович 
дар мавзуи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой 
бақияи фурфурол», барои ҳимоя намудан ва дарёфти дараҷаи илмии 
номзади ИЛМҲОИ химия аз рӯий ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикй

Ёров Муродбег Ёрович аз давраи донишҷӯӣ ба корҳои илмй машгул аст.
Ёров М.Ё. пас аз хатми факултети химияи Донишгоҳи давлатии миллии 

Тоҷикистон ҲОЛО Донишгоҳи миллии Тоҷикисто ба шуъбаи гоибонаи 
аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2018 
хатм намуд. ,

Дар рафти анҷоми кори диссертатсионй худро ҳамчун мутахассиси 
кордон, бо малака ва боистеъдод нишон дод.

Ёров М.Ё. дар ин давра тавонист бо адабиёти сершумори ватанию 
хориҷӣ дойр ба мавзуи таҳқиқотй шиносои пайдо намояд ва онро дар 
рафти гузаронидани корҳои амалй самаранок истифода барад.

Номбурда дар баробари корҳои илмию-таҳқиқотиаш бо мақсади аз худ 
намудани маҳорати педагогй дар корҳои таълиму тарбия фаъолона иштирок 
намуда, дар кафедраи усули таълими химияи, факултети химияи ДМТ 
ҳамчун муаллими бо таҷриба дар сатҳи баланди касбй ба донишҷӯён даре 
диҳад. Бо кормандон ва донишҷӯён муоширати хуб дорад.

Кори диссертатсионии Ёров М.Ё. фарогири ҳосилаҳои нави сиклии 
глисерол буда, он дар асоси 
пептидҳо дар асоси фуллерен-Сео, пайвастаҳои комплексии аминокислотаҳою 
пептидҳо, глитсеридҳо ва таҳқиқи хосиятҳои онҳо. Экстраксия ва таҳқиқи 
маводи растанигй» (рақами бақайдгирии давлатиаш №0116TJ 00741) ба 
анҷом расонида шудааст.

Кори илмии Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи «Синтез ва табдилоти 
ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол бахшида 
шудааст, ки дар он асноди физикю-химиявии модцаҳои ҳосилкардашуда 
ҳамчун маводи маълумотй ба ҳисоб рафта барои мутахассисоне, ки ба 
синтез ва таҳқиқи ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо машғуланд метавонад 
мавриди истифода қарор гирад. Инчунин дар раванди таълим ҳангоми 
хондани лексия аз химияи органикй, глитсерин, биоорганикй ва курсҳои 
махсус аз манфиат холй набуда донишҷӯён, магистрантон доктор PhD ва 
унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода 
метавонанд..

Дараҷаи баланди касбиаш ба имкон дод, ки дар таҳқиқоти аз усулҳои 
муосири барои ҳалли масъалаҳои мураккаб ва навтарин усулҳои назариявй ва 
амалй истифода барад.

мавзуи «Синтези полиаминокислотаҳо,



ҳамчун мутахасиси

Рисолаи илмӣ аз нигоҳи нав ба проблемаҳои муҳими анъанавии 
назариявӣ ва амалй бахшида шудааст.

Натиҷаҳои кор пурра ва сари вақт дар маҷаллаҳои тақризшаванда, 
нашрияҳои муосир чоп карда шуда, дар конференсияҳо, семинарҳои 
байналмилалй баромад намудааст.

Ёров М.Ё. дар кори рисолаи диссертатсионияш ҷиддияти калони илмй 
нишон дод.

Дар раванди кори диссртатсионй Ёров М.Ё.
баландихтисос ва ташаббускор, ба ҳалли масъалаҳои мураккаби соҳаи илми 
химияи органикй қодир будани худро нишон дод.

Махсусан қайд мекунам, ки кори мустақилона иҷрошуда, қобилияти 
равандхои коркарди диссертатсия ба тафаккури эҷодй, суботкорй, инчунин 
самти хуб доштан ба мавзуи мушаххаси таҳқиқотро дорад.

Ҳамин тариқ кори дисертатсионии Ёров М.Ё. дар мавзуи «Синтез ва 
табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол» ба 
талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгу буда, номбурда сазовори унвони илмии номзади 
ИЛМҲОИ химия аз рӯий ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикй мебошад.
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